
	  

	  

 

Allianz Ericeira Pro by Ericeira Surf & Skate 
Disputa acirrada pelos títulos nacionais de surf arranca esta semana 

 

Lisboa, 24 de Março 2015 

Inicia-se esta semana, na praia de Ribeira D’Ilhas, Ericeira, a primeira etapa da Liga 
MOCHE 2015 – principal competição do surf nacional. O Allianz Ericeira Pro by Ericeira 
Surf & Skate dá início à disputa pelos títulos nacionais da modalidade numa das melhores 
ondas da Europa e  berço do surf competitivo português, localizada em plena Reserva 
Mundial de Surf. 

A partir da próxima sexta-feira, dia 27 e até Domingo, dia 29, os melhores surfistas 
portugueses da actualidade, entre os quais se encontram 10 nomes de referência a nível 
mundial, discutem entre si os títulos máximos do surf nacional, conquistados por Vasco 
Ribeiro e Teresa Bonvalot em 2014. 

Mas embora a atenção principal dos surfistas esteja na disputa pelo título nacional, 
existem na Liga MOCHE 2015 muitos outros motivos de interesse competitivo, graças à 
existência dos troféus paralelos, que visam alargar as oportunidades e versatilidade do 
espectáculo dentro de água.  

O Ramirez Junior Award, um troféu que premeia os melhores juniores da Liga MOCHE 
com 2.500€ anuais e que conta com objetivos intercalados ao longo das cinco etapas, é 
um desses troféus, já no seu segundo ano de existência. 

No caso específico da Ericeira, esse troféu irá para o melhor júnior masculino sub-18 na 
etapa, o que muito agrada a Jácome Correia, campeão nacional sub-16 em título. “É um 
grande estímulo para os mais novos e é claro que vou tentar conquistá-lo! O mar vai estar 
difícil, mas é igual para todos e o meu melhor resultado na Liga MOCHE foi precisamente 
em Ribeira D’Ilhas, por isso estou confiante,” afirma um dos surfistas mais promissores do 
país. 

Outro troféu bastante apreciado pelos surfistas e pelo público é a “Expression Session”, 
um espectáculo à parte, em que só a melhor manobra interessa para a vitória. Este ano 
com um novo patrocínio, as Renault Expression Sessions, vão atribuir 2.500€ anuais aos 
vencedores das mesmas.  

“O Renault Captur associa-se às Expressions Sessions da Liga Moche, sempre à procura 
da melhor onda!  Em cada prova um espectáculo inesperado, onde tudo pode acontecer. 
O Renault Captur, sempre pronto para novas aventuras, não poderia deixar de estar 
presente,” comenta Ricardo Oliveira, Director de Comunicação e Imagem da Renault 
Portugal. 

 



	  

	  

 

Miguel Blanco, vice-campeão nacional da Liga MOCHE em 2013, venceu este troféu na 
etapa da Ericeira do ano passado e é um acérrimo defensor das “Expression Sessions”. 

“As Expression Sessions da Liga MOCHE são sempre uma forma de competir, mas de 
uma forma mais descontraída! Ao focarmo-nos apenas numa manobra, podemos mostrar 
a parte mais progressiva do nosso surf, o que é sempre espectacular para quem vê e 
motivo de orgulho para quem acerta essas manobras. Na Ericeira vou tentar vencer a 
etapa mas, se não der, vou com tudo para a Renault Expression Session,” assegura o 
actual vice-campeão nacional Pro Junior. 

Ainda entre os troféus paralelos, igualmente importante é o regresso este ano da Allianz 
Triple Crown que, no conjunto das três provas com Naming Sponsor Allianz, 
designadamente as etapas da Ericeira, Caparica e Sintra, irá distribuir 6.350€ entre o 
vencedor masculino e a vencedora feminina.      

Com o mote “Amigos, Amigos, Ondas à Parte”, que corporiza o espírito de amizade entre 
os surfistas fora de água mas a cada vez maior competitividade e espectacularidade 
dentro de água, a Liga MOCHE arranca esta semana para um ano que se prevê altamente 
competitivo, incluindo mais de dez nomes de referência a nível mundial. 

A Liga MOCHE 2015 vai assim começar, na próxima sexta-feira, distribuindo cerca de 
71.350€ de premiação aos surfistas, um aumento de quase 25% face a 2014.  

Todas as etapas da Liga MOCHE têm transmissão em direto no MEO Kanal 202020; pela 
internet, em www.liga.moche.pt; na app mobile Surf MOCHE, bem como na RTP, através 
de resumos dedicados. 

O Allianz Ericeira Pro by Ericeira Surf & Skate é uma organização da Associação Nacional 
de Surfistas e da Fire!, com o patrocínio do MOCHE, Allianz Seguros, Renault, Ramirez, 
Red Bull, Ericeira Surf & Skate, o apoio local do Município de Mafra, os parceiros oficiais 
RTP, GO-S.TV e Puro Feeling, bem como os media partners Mega Hits, A Bola, Surf 
Portugal, ONFIRE e Beachcam, contando também com o apoio técnico da Federação 
Portuguesa de Surf.  

O vídeo de promoção do Allianz Ericeira Pro by Ericeira Surf & Skate pode ser visto em: 

http://youtu.be/gy9a8JATMUg 

Todas as informações relativas à Liga MOCHE 2015, incluindo fotos em alta resolução, 
estão disponíveis em: 

https://meocloud.pt/link/af58dbeb-163c-43e4-88ee-
02315b6c10ad/Liga%20MOCHE%202015/ 

 

Para mais informações à imprensa, contactar: 

info@purofeeling.com 
963726223 | 919129429 


